
שיו!  משחקת ם ונבלו 11 ה פני!אנ
ם, ונבלו רו פנינה את

גולן של קרוב אינו גולן אבל

 היפכו
 כרמליטה את

 אישי למשקה
 בסגנון העשוי
 לאנשים שלכם,
 אוהבים. שאתם

 והגישו שתו
 סנגריה כרמליטה

 לבד, חם, קראו
 במסיבה בזוגות,

מקום. ובכל
פונש כרמליטה

טה את חממו  בסיר הכרמלי
פו סי הו ק. מו  הדר פרי פלחי ט

 וקינמון הטונה פירות טבטי.
הטטם. לפי

קר ברמליטה
 קרח. קוביות לכרמליטה הוסיפו

 אחר. הדר פרי או לימון. פלחי
חי פלחי  וקינמון טץ, תפו

הטטם. לפי

 הטלוויזיה של צוות 0!
 הבמאי בראשות הלימודית,

 על־ידי הוזמן נתיב, דוכי
 אזרחים — אלה אגודת חברי
 משכונת־התיק- השמנה, למען
 תל־אביב לעיריית לבוא קווה,

 לבין ביניהם פגישה לצלם כדי
 כתבה במיסגרת ראש־העירייה,

ל השכונה. על מכינים שהם
 עומד מה מושג היה לא צוות

 הסקופ נפל ולידם להתרחש,
 שלמה ראש־העיר .כליאת של

אגו אותה חברי על־ידי להט
 כל את צילם אמנם הצוות דה.

הטל לבית וחזר האירועים
הטל אנשי הלימודית. וויזיה
נו היו שלא הכללית, וויזיה
 דרמטית, כליאה באותה כחים

הלי הטלוויזיה מצוות ביקשו
 להקרין כדי הסרט, את מודית
הטל אד מבט, בחדשות אותו

להק החליטה הלימודית וויזיה
בידיה. פיאו
 לספרות הירחון בגליון 0!

 כמה כותבות פרוזה, ולאמנות,
ה דיוקנם על ידועות דמויות
 לחודש האורח העורך עצמי.

 העיתונאי הוא הירחון של זה
̂ו או הצייר כתב צרור. רי

גור דכי ״ד״ר :ליפשיץ די

 הי- ״במילחמת־ההתשה :כתב
 הייתי אז גרמני. בחור כרתי

 לא הומאני; חופשי, ביטניק,
 שנאתי ;גבולות לא ארצות,

 לבחור הבדלים. ושנאתי שפות
 מצייר היה הוא פיטר. קראו

 התפר־ וביחד מוסיקה, ועושה
 וב־ בבונקרים מהופעות נסנו

פי במילחמת־ההתשה. תעוזים
 שלנו, החיים את ניגנו ואני טר
 הזהות, את לחוד, אחד כל
 לקיום. הסיבות את הקיום, את

 אבל השני, את האחד קילפנו
 בעצם וזו לבד, התקלף אחד כל

 הנגינה כשכל תחרות. היתה
עכשיו :לו אמרתי נגמרה
 אתה אלך. ואני לך תשמע,

 אתה יהודי. ואני נוצרי־גרמני
 בגאוניות שלך, באגו מאמין
אמ שאני מאמין ואני שבך,
 בינינו. נגינה יותר אין צעי.
,זהו.׳

 ארז העיוור המשורר 0!
ן טו  שחזרתי ״אחרי כתב: כי

 אחר. היה הכל מבית־החולים
בא איתי. לעשות מה ידעו לא
 עיוור. וגם ושונה, אחר תי
בשכו בעל־מום היד. לא אז עד
 לפייס רצו שלי והחברים נה,

אמרו הם אותי. לנחם אותי,

ד מוטי ע ל ״שי־ בתוכנית״הילדים מופיע החקיין 1גי
 איש־הטלוויזיה בעוד כזמר, רוויזיון״

 פונה יקי, ממוצא רופא המחקה מוטי, כמנחה. בו מופיע כנר דן
 ״לא, דן: לו עונה חולה.״ לי נראה ״אתה לו: ואומר כנר אל
 אגרת־ את ״שילמת :מוטי אותי שואל גמור.״ בסדר אני

" הטלוויזיה  ״אתה :מוטי לו אומר בחיוב, דן לו עונה כאשר \
 בודק כשמוטי ההופעה, אחרי השניים :בתמונה חולה.״ באמת

בירכיו. על עינבל, כשבתו, יושב שדן בעוד הרגל, מתון דן את

 ניתוחית בעיה שאגי אומר
הסחו את רוצים המון קטנה.

הסחו לי ויש מייצר, שאני רה
 מנסה בעיר. טובה הכי רה

 ללא חשיבות לעצמי לייחס
 ללא סדר על לשמור הצלחה,
 לא מישמעת, לקיים הצלחה,
 אתכם, לצייר מנסה מצליח.

לס מסוגל לא אני. לי ויוצא
 כשהם ודווקא אנשים, עוד

צריכים.״
כר שלמה המוסיקאי 01

 בכיתה. חכם הכי שאני לי
 אותי הפכו העיוורון, השינוי,

 יכול חושב. אני רגיש, ליותר
 מתעוור, הייתי .שלולא להיות
 ואני בשוק. זבן היום הייתי

 זבן בשוק, שזבן בטוח לא
 זה ביוכדעבודתו, ושמח בריא
 בעל להיות מאשר טוב פחות
עצ הכתיבה גם אקדמי. תואר

 לכתוב יותר. טובה אינה מה
 אי- קאריירה. לא זה שירים
שהתע שבגלל לומר אפשר

ם ל עו ה ה 2258 הז

 שירים.״ כותב אני וורתי
 אפי הקולנוע בבואי 0
צי את סיים לא עדיין דיין
 ישראל עם האחרון, סרטו לומי
 קיבל כאשר זמני, שם חי,

שיק מלונדון טלפונית הודעה
 עם להיפגש כדי •לשם פוץ

הכו פטרייסנד. כרכרה
 עתה שעד האמריקאית, כבת

 בילבד, ושחקנית זמרת היתד.
וכ לבמאית, להפוך החליטה

 בחרה הראשון לסרטה נושא
כש־ יצחק של בינטל דווקא

 מושלמים ״חיי־נישואין 0!
זו אצל בעיקר למצוא אפשר

עסו והאשה הבעל שבהם גות
וה שלו, בשטח אחד כל קים

 נדירות הם ביניהם פגישות
 בעלי בני־זוג טוענים למדי,״

 ונפרדות. מצליחות קאריירות
יש וד״ר חיה הוא כזה זוג

 עיריית ראש הוא פלד* ראל
בהו עסוקה והיא רמת־גן,

המסור בתצוגודהאופנה ראה.
הלי הנשים אירגון שערך תית

רמת־גן, במוסיאון ברליות

קפה את מנהל דק לא הוא |]<117111 אי 111091 י 11111 #1 - ״ ' * ״י ב־ שחקן. גם הוא האומנים. י
 ועוזרה שומר־חופים של תפקיד משה שיחק דיין אסי של סירטו

 משנות בגד־ים תוכנן לדבורה בקון. דבורה השחקנית המצילה, של
 להיראות מתנגדת שאינה דבורה, בסרט. מופיעה היא שבו ,30ה״

 מתחת לבנים ללבוש הבמאי על־ידי התבקשה מינימלי, בלבוש
מהמים. יוצאת כשהיא מדי חשופה תיראה שלא כדי לבגד״הים,

 הציעה היא לאסי בים־זניגר.
 הראשי, הגברי התפקיד את

ל ליומיים טס הוא אביגדור.
 עי- ושוחח אותה פגש לונדון,

 את קרא שעתיים, במשך מה
נמצ עדיין והשניים התסריט,

 אסי במשא־ומתן. עדיין אים
 לחיים חברה את גם שם פגש
 פיטרם, ג׳ון סטרייסנד, של

 מיהר הוא הסרט. את שיפיק
 לרדת עליו כי ארצה, לחזור

בצי להמשיך כדי לאילת שוב
פני עם והפעם סרטו, לומי
 את שתשחק רוזנכלום, נה

 אג- חמישה רוזנבלום. פנינה
 לאילת ירדו והבמאי שי־צוות
הצי השלמת עבור במיוחד
 שבחודש מבטיח אסי לומים.

 הסרט יוקרן מארם או פברואר
בישראל. שלו

נש צה״ל בגלי בראיון 0|
 ציירת- של 8ה־ בן בנה אל

פרנ אלונה הספרים מאיירת
 בעיניו חן מוצאות איך קל

 המוצגות אמו, של תמונותיה
 השיב בחנות־ספרים. השבוע

״ככה.״ הקטן: מיכאל

 ״בעלי ואמרה: פלד חיה בירכה
 התצוגה שמארגני מזל היקר,

 לנו ונתנו שנינו, את הזמינו
 בני־ה־ להיפגש.״ הזדמנות״פז

 בנפרד, לתצוגה שהגיעו זוג,
 בצוותא, המוסיאון את עזבו
 ערב- באותו נוסף לאירוע ואצו

חנוכה.
 גולן ,מנחם העיתונאי 0(

 ספרים על כחודש לפני כתב
 ספר שיבח הוא ללימוד־נהיגה.

 שיצא הנהיגה, תורת ששמו
חי מערכות — רמות בהוצאת

 רענן שמו שלה שהמנכ״ל נוך,
ללי אחר ספר קטל הוא גולן.

 הוגשה השבוע נהיגה. מוד
 על-ידי גולן נגד דיבה תביעת
שנק הספר של לאור המוציא

 גולן כי צויין בתביעה טל.
 קרוב־מישפחה הוא העיתונאי

 גולן, מנחם המנכ״ל. גולן של
 דכ העיתונאי של בנו שהוא

 הפעם ״זו :הגיב גולדשטיין
מא לא שבמערכת הראשונה

 בנו שאני בכך אותי שימים
 גולן רענן בין גולדשטיין. של

 קירבת כל אין גולן למנחם
מישפחה.

קד
מו


